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UCHWAŁA NR XVIII/214/2012
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 19 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), lit. d) i lit. i) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3, art. 220 ust. 
1,  art.  221  ust.  1,  art.  222  ust.  1 i  2,  art.  239,  art.  258  ust.  1,  art.  264  ust.  3,  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009  r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1241  z późn.  zm.3) ) 

Rada Miejska w Tarnowie uchwala budżet Miasta Tarnowa na rok 2012: 
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§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa w wysokości 513.986.242,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 469.616.821,00 zł, 

2) dochody majątkowe: 44.369.421,00 zł, 

jak w załączniku nr 1 do uchwały 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tarnowa w wysokości 574.100.090,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące: 460.553.297,00 zł, 

2) wydatki majątkowe: 113.546.793,00 zł, 

jak w załączniku nr 2 do uchwały 

§ 3. Różnica między dochodami  i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 60.113.848,00 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 10.687.708,00 zł, 

2) zaciąganych kredytów w kwocie 38.000.000,00 zł, 

3)  wolnych  środków  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  wynikającej 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.426.140,00 zł. 

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 99.444.394,00 zł, w tym: 

a) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 99.996,00 zł, 

b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 78.687.708,00 zł, 

c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 20.656.690,00 zł, 

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 39.330.546,00 zł, w tym: 

a) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek – 2.014.546,00 zł, 

b) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 35.716.000,00 zł, 

c) pożyczki planowane do udzielenia – 1.600.000,00 zł. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.765.159,00 zł, z czego: 

1) rezerwę na remonty i awarie 1.000.000,00 zł 

2) rezerwę na wydatki w szkołach i placówkach opiekuńczowychowawczych 575.445,00 zł 

3) regulacje i wyrównanie wynagrodzeń wraz ze składkami 12.949.714,00zł 

4) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000.000,00 zł 

5) zadania wskazane przez Rady Osiedli 1.130.000,00 zł 

6) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.110.000,00 zł 

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.052.318,00 zł i wydatki 
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa w kwocie 2.052.318,00 zł, 

2)  dochody  z opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  w kwocie  6.000.000,00  zł  i wydatki  związane  z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną w kwocie 6.000.000,00 zł, 

3) dochody  i wydatki związane z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracji  rządowej  i innych zadań 
zleconych ustawami w łącznej kwocie 47.274.365,00 zł, 

4)  dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  wykonywanych  na 
podstawie porozumień zgodnie z organami tej administracji w łącznej kwocie 26.500,00 zł, 
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5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego łącznej kwocie 5.548.239,00 zł. 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 

§ 8. Ustala  się  kwotę  wydatków  przypadającą  do  spłaty  z tytułu  udzielonych  poręczeń  zgodnie  z zawartymi 
umowami w kwocie 2.182.586,00 zł. 

§ 9. Ustala się: 

1. limit  wydatków  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli,  wychowawców  i innych  pracowników 
pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie 3.571.475,00 zł, 

2. limit  wydatków  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli,  wychowawców  i innych  pracowników 
pedagogicznych  oraz  nauczycieli  emerytów  i rencistów  zatrudnionych  w szkołach  i placówkach  prowadzonych 
przez gminę w kwocie 40.000,00 zł. 

§ 10. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla: 

1) Zarządu  Komunikacji  Miejskiej  dotację  przedmiotową  w łącznej  kwocie  10.100.000,00  zł  na  dopłatę  do 
jednego wozokilometra zakupu usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej – 2,20 zł, 

2) Zakładu  Składowania  Odpadów  Komunalnych  dotacje  przedmiotowe  w łącznej  kwocie  925.000,00  zł  na 
dopłaty do: 

 utrzymania jednego zwierzęcia w schronisku dziennie – 10,17 zł, 

 obsługi jednego pojemnika typu dzwon miesięcznie – 32,00 zł, 

 koszenie 1 m2 terenów zielonych – 0,12 zł, 

 zebranie od mieszkańców i unieszkodliwienie poprzez kompostowanie 1 tony liści – 110,00 zł, 

 zebranie i unieszkodliwienie 1 tony odpadów wielkogabarytowych z akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto” 
– 260,00 zł, 

 usunięcie 1 tony „dzikich wysypisk” – 255,00 zł, 

 usunięcie z 1 m2 powierzchniowych zaśmieceń – 0,25 zł, 

 usunięcie z 1 m2 powierzchniowych zaśmieceń wraz z koszeniem – 0,40 zł, 

 utrzymania 1 m2 chodników i alejek miesięcznie – 0,28 zł, 

 likwidacji 1 m2 zakrzaczeń i zadrzewień (karczowanie) – 20,00 zł, 

 likwidacji z 1 m2 roślin zagrażających zdrowiu (barszcz Sosnowskiego) – 10,00 zł, 

 interwencji w stosunku do jednego dzikiego zwierzęcia – 400,00 zł. 

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego 
deficytu budżetu do 25.000.000,00 zł. 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

1) kredytów zaciąganych w roku 2012 – 68.000.000,00 zł, z czego: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 38.000.000,00 zł, 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 30.000.000,00 zł, 

2) pożyczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.687.708,00 zł. 

3. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu nastąpi 
z dochodów własnych budżetu miasta Tarnowa. 

4. Wyraża  się  zgodę  na  zabezpieczenie  spłaty  zaciąganych  pożyczek  i kredytów  określonych  w ust.  1 i  2, 
w formie  wystawienia  weksla  in  blanco  wraz  z deklaracją  wekslową  i (lub)  ustanowienia  hipoteki  na  majątku 
gminy. 
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5. 5.  Wyraża  się  zgodę  na  zabezpieczenie  prawidłowej  realizacji  zadań  dofinansowywanych  z europejskich 
środków  strukturalnych  oraz  innych  pozyskiwanych  środków  zewnętrznych  w wybranych  formach 
z następujących: 

1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal), 

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenia, 

5) hipoteka, 

6) poręczenie, 

7) gwarancja bankowa, 

8) gwarancja ubezpieczeniowa. 

6. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 1.600.000,00 zł. 

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do: 

1. Zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 11 ust. 1 i 2. 

2. Lokowania w trakcie  realizacji  budżetu  czasowo wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

3. Dokonywania  zmian  w planie  wydatków  w zakresie  wydatków  bieżących  i majątkowych,  w tym  również 
przesunięć  na  i z  uposażeń  i wynagrodzeń  ze  stosunku  pracy  oraz  przesunięć  na  nowe  zadania  inwestycyjne, 
których wartość nie przekracza 2.500.000 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

4. Przekazania  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  gminy  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień 
w planie wydatków w granicach określonych w ust. 3. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 14. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Grzegorz Światłowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/214/2012

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.pdf

zał 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/214/2012

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zalacznik2.pdf

zał 2 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/214/2012

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zalacznik3.pdf

zał 3 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/214/2012

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zalacznik4.pdf
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